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 ذيفنتو ةدايق
 يف كتيؤر
 نم ملاع
 رييغتلا
رمتسملا

 رـثألا وأ ،ةـمظنملا لـخاد نـم اـمإ اهرداـصم ةرـيبك تايدـحتو تالوـحتب ملاـعلا ءاـحنأ عيمج يف يلاملا عاطقلا رمي
 وأ ،كلهتـسملا تاـهجوت وأ ، ةـيلودلا نيناوـقلاو ةـمظنألا وأ ،يلاـملا عاطقلل نومظنملا وأ ،يعامتجالاو يلحملا
ًجيزم اـهل حجاـنلا ذـيفنتلاو ةـيدايقلا كـتيؤر قـيقحت بـلطتي .خـلا .. اـيجولونكتلا مدقت  يـتلا تاراـهملا نـم ًادـيرف اـ
.لبقتسملل دادعتسا لوحتلا ةيلمعل ةيميظنتلاو ةيدايقلا تايدحتلا عم لماعتت

 عاـنقإلاو ريثأـتلاىـلع كتاردـق زيزعتو كتاراهم ءانبل ةعتممو ةيرث ةلحر يف يلاملا لبقتسملا ةداق جمانرب كذخأي
ًضيأ جماــنربلا روطيــس لــب ،بــسحف اذــه سيــل .ةرــظتنملا تاــحاجنلل اــهقيقحت صرــفو ةــيدايقلا كــتيؤر نأــشب  اــ
 نكمتـس يـتلا رـطألا ذـيفنتو ،اـيجولونكتلا نم ةدافتسالا ةفعاضمو ،ةيميظنتلا ةنورملا ةدايزل ةيذيفنتلا كتاردق
.حاجنب لبقتسملا تاريغت عم لماعتلل دادعتسالا متا ىلع نوكت ناب كتمظنم

 ةداــيقلا ىــلع مهدعاــسيس ثــيح هــيف نيكراــشملل يلاــعلا رثألاــب زــيمتي جماــنرب ،يلاــملا لبقتــسملا ةداــق جماــنرب
ًمييقت يرجتس جمانربلا اذه يف .رارمتساب ريغتمو كباشتم ملاع يف مهيدل ام لضفأب  ةـيدايقلا ةءاـفكللً الماـش ا
 كـتوق طاقن نم ةدافتسالا ةيفيك مهف نم كنيكمتل ةيذيفنتلا ةدايقلا يف نيصصختم نيدشرم عم لمعتسو
.كيدل روصقلا هجوأ ىلع بلغتلاو

 بيردــت ةــئيه ءاــضعأ لــبق نــم رهــشأ ةــعبرأ غــلبت يــتلاو يلاــملا لبقتــسملا ةداــق جماــنرب يــف كــتلحر ذــيفنت متــي
 ثدـحأ ىـلع نيـعلطمو ،لاـجملا اذه يف ةيملاع ةربخب نوعتمتي نييملاع نيمهلم نيثدحتمو نييدايق نيدشرمو
 ملعتـلا تاـيجهنمو ةيـسارد تالاـحلل لثمألا فيظوتلا متيس امك لبقتسملا مولعو يدايقلا لاجملا يف ثاحبألا
 رداــغت نأــب ةــيمقرلاو ةــيميظنتلا تاراــهملاو ةــيدايقلا تاــنكمملاو تاودألــل يرــثلا لــماكتلا اذــه نمــضي .يــبيرجتلا
.يلاتلا ىوتسملا ىلإ ةيلاعفب كتسسؤم ةدايقل ةلماشلاو ةيوقلا تاودألا نم ةليصح كيدلو جمانربلا ةياهنب
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 فيكو .لاملا سأر قاوسأو ،نيمأتلاو ،ةيفرصملا تامدخلاو ،ةيلاملا تاينقتلاو ،ةنمقرلاب ةقلعتملا تاعقوتلاو تاهاجتالا زربأو ،2030 ماع ىتح يلاملا عاطقلل ةليدبلا لولحلاو ةعراستملا تاروطتلا ىلع جمانربلا زكري
 ؟صرفلا كلت نم ةدافتسالاو ،رطاخملا نم دحلاو ،تاريغتلا عقوت عاطقلاب ةلعافلا تاهجلاو ةيباقرلاو ةيعيرشتلا تاهجلل نكمي فيكو ؟ةكلمملا يف يلاملا عاطقلا ىلع تاهاجتالا كلت رثؤت

 تاقلطنم
جمانربلا

 قـيقحت يـفةمهاـسملا ىـلإ هـلالخ نم فدهت يتلا ةيلاملا ةيميداكألا تاردابم نمً ادحاو يلاملا لبقتسملا ةداق جمانرب دُعي
 فادـهأ نـمً اـقالطنا ،لبقتـسملا يـف عاـطقلا ةـيمنت معدـتل ءاـفكألا ةداـقلا نـم ةـعومجم ريوـطت رـبع ،2030  ةـكلمملا ةيؤر
.يلاملا عاطقلا ريوطت جمانرب

يعمتجملا ريثأتلا
)يلبقتسم دعب(

 عاطقلا ىلع رثألا
يلاملا
)لوحتلا دعب(

يعامجلا رثألا
)نواعتلا دعب(

يدرفلا ريثأتلا
)يدايقلا دعب(

 ةداقل نكمي فيك•
 يلاملا لبقتسملا
 اننطو ىلع ريثأتلا
؟انعمتجمو

 ةداقل نكمي فيك•
 لقن يلاملا لبقتسملا
 ىوتسملا ىلا عاطقلا
؟يلاتلا

 ةداقل نكمي فيك•
 ةدايق يلاملا لبقتسملا
 نيرخالا لالخ نم رييغتلا
؟امادتسم رييغتلا لعجو

دئاقك يننكمي فيك•
نأ  يلاملا لبقتسملل
؟روطتأو ومنأ

لبقتسملا فارش#سا
)34بقتسم دع/(

ينبتلا
)لوحتلا دعب(

نيكمتلا
)نواعتلا دعب(

نيكمتلا
)يدايق دعب(

فشكتسن فيك•
 يلبقتسملا دهشملا•

؟يلاملا عاطقلل

 ةداق لصاوتي فيك•
؟عاطقلا

 يعامج لكشب ركتبن فيك•
؟رييغتلا دوقنو

ةداقك لوحتنو ومنن فيك•
؟لبقتسملا

نم ةيلاملا تاسسؤملا نيكمت
صاخلا عاطقلا ومن مـعد

تامدخلا عونتو قمع زيزعت•
 تاجتنملاو ةيلاملا
 ةضورعملا

نيلماعلا تاردق زيزعت•

 ةيوهلاو ةيناسنإلا ميقلا زيزعت•
 ةينطولا

ةيحصو ةرماع ةايح نيكمت•

داصتقالا عيونتو ةيمنت•
فيظوتلا تالدعم ةدايز•

ةموكحلا ةيلعاف زيزعت•
ةيعامتجالا ةيلوؤسملا نيكمت•

ر*دزم داصتقا

حومط نطو

 ةيلام قوس ر4وطت
ةمدقتم

 عيجشتل ةلعاف ةصنم ميدقت•
 ةداق عيونتو رامثتسالا
 نيرمثتسملا

 يف نيكراشملا ةردق زيزعت•
 مهروطتو قوسلا

اهزيزعتو راخدالا ةموظنم نيسحت•
ةيلاملا ةفاقثلا زيزعت•

اهرابتعإب ةكلمملا ةيوه•
ةيلاملا ةينقتلا نطوم

 تاءافكلا ريوطت•

يويح عمتجم

رهدزم داصتقا

حومط نطو

ةمدقتم ةيلام قوس ريوطت

 نيكمتو زيزعت
 راخدالاو يلاملا طيطختلا

 ةيلاملا ةينقتلا

لبقتسملا فارشتسا
)يلبقتسم دعب(

يلاملا عاطقلا ريوطت جمانرب ةيجيتارتسا زئاكر
2030 ةيؤر يف

ةيلبقتسملا ةدايقلا ريثأت  زئاكريلاملا عاطقلا لبقتسم ةداق جمانرب ةيجيتارتسا زئاكر 2030 ةيؤر ةيجيتارتسا زئاكر
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تاءاضإ

ً اـعمجت لكـشي يعون جمانرب
 ةداــق نــم ةــبخن مــضيً اــيويح
 يلاملا عاطقلا
 ةــــيبيردت بيلاــــسأ جماــــنربلا مدــــقي1.

 ىــلعو رهــشا4 ىدــم ىــلع ةــعونتم
ةـــياهن ماـــيأ يـــفو ةـــعونتم تارـــتف
 ،ةـيبيردت ماـيأ8 نمـضتيو ،عوبسألا

 ةيضارتفا تاودن5

.3  عـــم نواـــعتلاب جماـــنربلا ذـــفني
ريبخ17و نييلود ءاكرش ةثالث .2

 نويداـيقلا ءاردملافدهتسي
 بـــــــــصانمل نوحـــــــــشرملاو
يلاملا عاطقلا يف ةيدايق

 تاـسلج ىلع جمانربلا لمشي4.
كراشم لكل ةصاخ هيجوت .5

AR
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 جمانربلا ةلحر

قالــطإو لــصاوتلا
جمانربلا
 تارـــــــيغتلا ةودـــــــن
ةعراستملا

2023 ربمتبس16

دعب نع ةيبيردت ةسلج

2023 ربمتبس16

 ىلوألا ةدحولا
 لبقتسملا فارشتسا

2023 ربوتكأ21-202320 ربمتبس29-30

ةيناثلا ةدحولا
 لبقتسملا ةدايق

2023 ربمفون24-25

ةثلاثلا ةدحولا
ةكراشملاو ءانبلا

2023 ربمسيد15-16

ةعبارلا ةدحولا
 ميدقتلاو لوحتلا

لبقتسملل
 لـــــــــــــــــفح
 جرختلا

2023 رياربف

جنشتوك ةسلج

2023 ربمتبس16

جنشتوك ةسلج

2023 ربمتبس16

جنشتوك ةسلج

2023 ربمتبس16
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يبيردتلا جمانربلا فادهأ

1
 ىلوألا ةدحولا
 لبقتسملا فارشتسا

 يفطارخنالل ةيرورضلا ةلماشلا ةيؤرلا باستكا
 فلتخم لبقتسم ءانب لجا نم ةيجيتارتسإ ةيؤر
.ةنزاوتم ةقيرطب

2

 ظافحلل ةمزاللا ةيدايقلا تاراهملاو فراعملا ريوطت
 ةئيبلا يف ةيلاعفلاو ةيصخشلا ةقاطلا ىلع
.ةعقوتم ريغلاو ةبلقتملا

ةثلاثلا ةدحولا3
ةكراشملاو ءانبلا
يمقرلا رصعلل ةديدج تاراهم ةعومجم باستكا
 ةينواعتلا ةدايقلا تاسراممو جهانم ينبت لجأ نم
 راكتبالاو لوحتلا معدو ةمظنملا ةفاقث ليكشتل
.ةقاشرلاو

ةعبارلا ةدحولا4
لبقتسملل ميدقتلاو لوحتلا
 عراستم ملاع يف رارقلا عنص ةيفيك فاشكتسا
تامزألاو تايدحتلا ةجلاعمل ةنورملا باستكاو
.اهنم ةدافتسالاو

ةيناثلا ةدحولا
 لبقتسملا ةدايق

ةرسآ براجت

 لكشب همهفو ملاعلا كاردإل ةماهلا ةيجراخلا رظنلا تاهجو فاشتكا
.لضفأ

ةيدرفلاجنشتوكلا ةسلج

 لكشب همهفو ملاعلا كاردإل ةماهلا ةيجراخلا رظنلا تاهجو فاشتكا
.لضفأ
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 بــــــــصانملا
 ةفدهتسملا

:ةيلاتلا ةيفيظولا راودألا وا بصانملا يف نيلماعلا جمانربلا فدهتسي

1
يذيفنت ريدم

(C Level ) 2
ىوتسم ىلع ريدم
ةلودلا 3 يميلقألا ريدم

 لوحت لوأ ريدم6تايلمع لوأ ريدم5لامعألا دئاق4

تاجتنم لوأ ريدم8هنمقر لوأ ريدم7



8

ةعراستملا تاريغتلا ةودن

 ،ًاحاتفنا رثكأ ٍلكشب ريكفتلل روضحلا ماهلإ ىلإ ةيحاتتفالا ةودنلا هذه فدهت•
 ةعرس ىدم لوح ًاضيأ لب ،بسحف عمتجملا لوحت ةيفيك لوح طقف سيل
.لوحتلا كلذ ثودح

:ناكملا
ةيلاملا ةيميداكألا

:خيراتلا
م2023 ربمتبس16

:تقولا
م12:00– ص9:00

جمانربلا قالطنا
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ىلوألا ةدحولا
 لبقتسملا فارشتسا

م2023 ربمتبس29-30
يبيردت موي1.5

ديهمت

ةعاس ةدمل ةرشابم ةينورتكلإ ةودن•

oليلحتلا يف اهجهنو اكيتيلانأ دروفسكأ ةيجهنم ضارعتسا

oنزاوت ىلع رثؤت يتلا تاقوألا يف تاؤبنتلاو ،مظنملا يلبقتسملا ريكفتلا 
.يلاملا عاطقلا

oيلبقتسملا ليلحتلاب موقنو تاهويرانيسلا ينبن اذامل

o2030 ماع ىتح يملاعلا يلاملا عاطقلا لبقتسم ريرقت يف طاقنلا زربأ ضرع
.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع هتاساكعناو
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ىلوألا ةدحولا
 لبقتسملا فارشتسا

فدــــهألا

 ةيرورضلا ةلماشلا ةيؤرلا باستكا
 لجا نم ةيجيتارتسإ ةيؤر يف طارخنالل
تاءاضإلا.ةنزاوتم ةقيرطب فلتخم لبقتسم ءانب

 اهريوطت مت ةيسارد ةلاح ىلإ دنتست ةرسآ ةبرجت نع ةرابع ةدحولا هذه
 ناونع ةساردلا تلمحاكيتيلانأ دروفسكأ ةطساوب جمانربلل اًصيصخ
 ةيبرعلا ةكلمملا :2030 ماع ىتح يملاعلا يلاملا عاطقلا قافآ"
 ءدب لبق"؟دعب اذام ،ةيدوعسلا

ةسلجلا

 دروفسكأ ريرقت( ةيساردلا ةلاحلا ةءارق•
)يليلحتلا
ةدحولا لبق ام ةودنل دعب نع روضح•

يبيردت موي فصن  |2023 ربمتبس29

جمانربلا ةيادب يف تاعقوتلاو تاميلعتلاو ىوتحملا ضارعتسا 02:00 PM - 02:30 PM

 ىتح يملاعلا يلاملا عاطقلا لبقتسم ريرقت يف طاقنلا زربأ ضرع
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلع هتاساكعناو2030 ماع 02:30 PM - 03:00 PM

 ماع ىتح يلاملا عاطقلاب ةقلعتملا تاعقوتلاو تاليلحتلا ليصفت
2030 03:00 PM - 03:45 PM

ةحارتسا 03:45 PM - 04:00 PM

 دق يتلا تايعادتلاو يلاملا عاطقلل ةيعرفلا تاعاطقلا ليلحت
اهل ثدحت 04:00 PM – 05:00 PM

ةسلجلا صخلم 05:00 PM – 05:45 PM

يلاتلا مويلا حابص ةسلجل دادعتسالا 05:45 PM – 6:00 PM

يبيردت موي  |2023 ربمتبس30

2 و1 ةماعلا ةسلجلا نيرمت ،ريصبتلاو ةفرعملا 09:00 AM - 10:00 AM

قيرطلا فصتنم طاقن ةعومجمل ساكعنالا ةيجهنم دمتعت شاقن ةسلج 10:00 AM - 10:30 AM

ةحارتسا 10:30 AM - 10:45 AM

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملل ةيجيتارتسإلا ةيسايسلا تارايخلا ،3 يعامج نيرمت 10:45 AM - 11:15 AM

ةماعلا ةسلجلا نيرمت 11:15 AM – 12:00 PM

ةيعامج ةشقانمو ةبوجأو ةلئسأ 12:00 PM – 1:00 PM

ءادغ ةحارتسا 1:00 PM – 2:00 PM

راوحلاو ماهفتسالل يفرعملا ىهقملا تالوج 2:00 PM - 4:00 PM

ةحارتسا 4:00 PM - 4:15 PM

ةيماتخ تاظحالم )؟نآلا اذامو ، كلذ يف اذامو ، اذام( ىزغملا 4:15 PM - 5:00 PM

م2023 ربمتبس29-30
يبيردت موي1.5
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فدــــهألا

 تاراهملاو فراعملا ريوطت
 ىلع ظافحلل ةمزاللا ةيدايقلا
 ةيلاعفلاو ةيصخشلا ةقاطلا
 ريغلاو ةبلقتملا ةئيبلا يف
.ةعقوتم

تاءاضإلا

ةيسيئرلا ةدايقلا تايدحتو "مازتلالاو فافطصالا ،هجوتلا" DAC جذومن•
ةيمقرلا ةدايقلا نايبتسا•
يبطقلا ريكفتلا•
"رثألا ،كولسلا ،ةلاحلا" SBI ـل ةعجارلا ةيذغتلا•
 ءدب لبقيدايقلا روضحلا•

ةسلجلا

ةسلجلا ءدب لبق•
 نروكمييقت( ةيدرفلاجنشتوكلا ةسلج روضح•

)تامولعملا صالختسال يريف
KLC يصخشلا يسيئرلا ةدايقلا يدحتب فيرعتلا•
DLS ينورتكلالا مييقتلا لامكا•

يبيردت موي فصن  |2023ربوتكأ20

ةبعصلا تاضارتفالا :ةقباسلا ةدحولا عم ملعتلا طاقن طبر 02:00 PM - 02:30 PM

KLC’s ةيصخشلا ةيسيئرلا ةدايقلا تايدحت 02:30 PM - 03:00 PM

قيشرلا ملعتلا 03:00 PM - 03:45 PM

ةحارتسا 03:45 PM - 04:00 PM

 فافطصالا ،هجوتلا"  DAC ةيعامج ةيلمع اهرابتعاب ةدايقلا
ةدايقلا ةفاقث :مويليهلا اصع عم "مازتلالاو 04:00 PM – 05:00 PM

ةيمقرلا ةدايقلا نايبتسا جئاتن 05:00 PM – 05:45 PM

صخلم :مويلا ةياهن تالمأت 05:45 PM – 6:00 PM

يبيردت موي |2023ربوتكأ21

لوألا مويلا نم تاءاضا ،لاصتالا ةدواعم 9:00 AM - 9:45 AM

يدايقلا باطقتسالا 9:45 AM - 11:00 AM

ةحارتسا 11:00 AM - 11:15 AM

- AM 11:15 ةسرامملاو جذومنلا ،"رثألا ،كولسلا ،ةلاحلا"SBI ،ةلاعفلا  ةعجارلا ةيذغتلا 1:00 PM

ءادغ ةحارتسا 1:00PM – 2:00 PM

يلاثملا يدايقلا روضحلا 2:00 PM – 2:45 PM

– PM 2:45 ةحارتسا 3:00 PM

يدايقلا مازتلالا تارارقإ 3:00 PM - 3:45 PM

ةحارتسا 3:45 PM - 4:30 PM

ةدحولا قالغإ ،فادهألا ديدحت ،جنشتوكلا تاسلجل ريضحتلا 4:15 PM - 5:00 PM

ةيناثلا ةدحولا
 لبقتسملا ةدايق

م2023 ربوتكأ20-21
يبيردت موي1.5



12

دــــهألا
ف

 رصعلل ةديدج تاراهم ةعومجم باستكا
تاسراممو جهانم ينبت لجأ نم يمقرلا
 ةمظنملاةفاقث ليكشتل ةينواعتلا ةدايقلا
تاءاضإلا.ةقاشرلاو راكتبالاو لوحتلا معدو

 نارقألانم ملعتلا :ةلماكتملا مظنلاو تاصنملا ىلع مئاقلا داصتقالا•
ةكرتشملا ةربخلا ىلإ ًادانتسا
ةيساردلا تالاحلا•
Slack / Trello تاقيبطت مادختساب ةريصق عيراشم•
 ءدب لبقيعامجلا سحلا :نواعتلا لبقتسم•

ةسلجلا

جنشتوكلا ةسلج روضح•
ةيدرفلا

يبيردت موي فصن  |2023 ربمفون24

- PM 02:00 ةقباسلا ةدحولاب اهطبرو ةدحولا تاهجوت 02:30 PM

- PM 02:30 نواعتلا لبقتسم 03:00 PM

1 يعامج نيرمت 03:00 PM - 03:45 PM

ةحارتسا 03:45 PM - 04:00 PM

2 يعامج نيرمت 04:00 PM – 05:00 PM

(IES( ةيساردلا تالاحلل ضرع 05:00 PM – 05:45 PM

صخلم :مويلا ةياهن تالمأت 05:45 PM – 6:00 PM

يبيردت موي  |2023 ربمفون25

IES)( ةيساردلا ةلاحلا 9:00 AM - 10:00 AM

IES)( ةيساردلا ةلاحلا 10:00 AM - 10:45 AM

ةحارتسا 10:45 AM - 11:00 AM

3 يعامج نيرمت 11:15 AM - 1:00 PM

ءادغ ةحارتسا 1:00PM – 2:00 PM

ةماع ةسلج 2:00 PM – 3:30 PM

– PM 3:30 ةحارتسا 3:45 PM

)؟نآلا اذامو ، كلذ يف اذامو ، اذام( ىزغملا 3:45 PM - 4:30 PM

ةيعامج ةشقانمو ةبوجأو ةلئسأ 4:30 PM - 5:00 PM

ةثلاثلا ةدحولا
ةكراشملاو ءانبلا

م2023 ربمفون24-25
يبيردت موي1.5
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فدـــهألا

 ملاعيف رارقلا عنص ةيفيك فاشكتسا
 ةجلاعمل ةنورملا باستكاو عراستم
تاءاضإلااهنم ةدافتسالاو تامزألاو تايدحتلا

يذيفنتلا رارقلا ذاختا ةيجولوكيس•
تانايبلا ىلع مئاقلا رارقلا عنص :بيرجتلا•
ةيساردلا تالاحلا•
 ءدب لبقلمعلل ةيدرفلا تامازتلالا ،ةعباتملا / ءدبلا / فقوتلا•

ةسلجلا

جنشتوكلا ةسلج روضح•
ةيدرفلا

يبيردت موي فصن  |2023 ربمسيد16

- PM 02:00 ةقباسلا ةدحولاب اهطبرو ةدحولا تاهجوت 02:30 PM

يذيفنتلا رارقلا ذاختا ةيجولوكيس 02:30 PM - 03:00 PM

1 يعامجلا نيرمتلا ءدب 03:00 PM - 03:45 PM

ةحارتسا 03:45 PM - 04:00 PM

1 يعامجلا نيرمتلا لامتكا 4:00 PM – 4:15 PM

2 يعامجلا نيرمتلا 4:15 PM – 05:45 PM

صخلم :مويلا ةياهن تالمأت 05:45 PM – 6:00 PM

يبيردت موي |2023 ربمسيد17

يعامج شاقن 9:00 AM - 9:45 AM

درافراه نم ةيسارد ةلاحل لامعألا ليلحت 9:45 AM - 10:30 AM

ةيساردلا ةلاحلل ةيعامج ةعجارم 10:30AM - 10:45 AM

3 يعامج نيرمت 10:00 AM - 13:00 PM

ءادغ ةحارتسا 1:00PM – 2:00 PM

يجيتارتسالا ليلحتلاو جئاتنلا ضرع 2:00 PM – 3:30 PM

عبات ، أدبا ، فقوت 3:30 PM – 4:00 PM

- PM 4:00 ةحارتسا 4:15 PM

ملعتلا طاقن مهاو جمانربلا ةلحر ةعجارم 4:15PM - 5:00 PM

ةعبارلا ةدحولا
ميدقتلاو لوحتلا

م2023 ربمسيد16-17
يبيردت موي1.5
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ةرسآ براجت

 عاــطقلا ءارــبخ زرــبأ عــم لــعافتلا لالــخ نــم نيكراــشملا ءارــثإل ةــصرف يــضارتفالا ساــمغنالاو ةرــسآلا براــجتلا مدــقت
 تارــبخو براــجت ةــصالخ يــه ،ةدــيدج تاراــهم باــستكال ةــبخنلا ءالؤــه عــم رــشابملا لــصاوتلا مــهل حيــتيو ،يلاــملا
 دقُعتــس .ةــعونتمو ةــفلتخم تاــئيبو لود نــم يلاــملا عاــطقلا يــف نوثدــحتملا اهــضاخ ،تاونــس ةدــعل تــمكارت
 لبقتــسملا ةداــق دادــعإلً ارــشابمً اــطابترا جماــنربلا تاعوــضومب ةــطبترم ةرــشابم تاــثداحم ةــئيه ىــلع تاــسلجلا
 ةـشقانمل لاـجملا مـهل حتـفيو ،ءارـبخلا ىـلع مهتلئـسأ حرـط نيكراشملل ةيضارتفالا تاسلجلا حيتت امك .نيكراشملا
.ةسلجلا ءانثأ جمانربلا ىوتحم
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ةيدرفلاجنشتوكلا ةسلج

 معدـب" تاـسلجلا هذـه مهنكمتـس .مـهب ةصاخلا ملعتلا ةلحر لالخ ةيدرفجنشتوك تاسلج عبرا ىلع نوكراشملا لصحيس
 متيـس .مـهب ةـصاخلا ريوـطتلا تاـجايتحاو بيردـتلا ةـعاق يـف بـستكملا ملعتـلا نيـب طبرـت ةـقالع ءاشنإ نم "شتوكلا نم
:يلاتلا وحنلا ىلع عبرألا بيردتلا تاسلج ذيفنت

)روهش4 لالخ ةعاس4,5(

)ةقيقد30 ىصقأ دحب( دقاعتلا
.خلإ ،معدلاو ،ةيرسلا دودحو ،ةلودجلاو ،ةكراشملا دعاوق ىلع قافتالا•
)ةقيقد60( يجيتارتسالا ريوطتلا تاجايتحا
ةيدرفلا فادهألا دادعإو يريف نروك نم يدايقلا مييقتلا ةجيتن ىلإ ةشقانملا دنتست•

يضارتفا-ةقيقد90 ةسلجلا
ىلوألا

جنشتوكلا تاسلج يف ةكراشملا
.هب ةصاخلا ةيدرفلا ريوطتلا فادهأ ىلع لمعلل شتوكلا لبق نم همعدو كراشملا يدحت متي ،ةسلجلا لالخ•
.ةرمتسملا ريوطتلا ةيلمع يف ةحلصملا باحصأ كارشإ لجأ نم لمعلا ناكم يف معد ةكبش ديدحت متي•

يضارتفا-ةقيقد90 ةسلجلا
ةيناثلا

جنشتوكلا تاسلج يف ةكراشملا
.هب ةصاخلا ةيدرفلا ريوطتلا فادهأ ىلع لمعلل شتوكلا لبق نم همعدو كراشملا يدحت متي ، ةسلجلا لالخ• يضارتفا-ةقيقد90 ةسلجلا

ةثلاثلا

ةريخألا ةسلجلا
مامألا ىلإ ملعتلا ةيلمع عفدب مازتلالاو لمعلا طيطخت ىلع شتوكلاو كراشملا لمعي• يضارتفا-ةقيقد90  ةسلجلا

ةعبارلا
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جمانربلا نيكراشم انع لوقي اذام



 انه طغضا ليجستلل

رثألا_عنصن_ًاعم#

https://fa.gov.sa/ar/services/Pages/Leadership.aspx

